
 

   Pöytäkirja 
 

3/2022  

Vanhusneuvosto   8.11.2022 

Kainuun hyvinvointialueen valmistelukanslia   Verkkolaskutusosoite: 
    Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000 

Sotkamontie 13, 87300 Kajaani   Operaattoritunnus: 003703575029, välittäjä: CGI Suomi Oy 
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi   tai Kainuun hyvinvointialue, PL 401, 87070 Kainuu  
    Y-tunnus: 3221331–8 

 
 

Aika:  Tiistai 8.11.2022 klo 10.00 – 12.57 
Paikka:  Kainuun uusi sairaala, 4. krs, neuvottelu 2, Sotkamontie 13, Kajaani 
 
 
Kutsutut/osallistujat: 
 
Jäsenet      Varajäsenet 
 
Aluehallitus: Markku Oikarinen x  
Hyrynsalmi: Esko Heikkinen x   Maarit Oikarinen 
Kajaani: Antero Kyllönen, pj. x   Timo Hurskainen 
Kajaani: Mikko Pesonen  x   Esa Anttonen 
Kuhmo: Maija Inget  x   Eila Kyllönen  
Paltamo: Terttu Karjalainen x   Arja Jauhiainen 
Puolanka: Taina Paulomäki x Teams/etänä klo 10.00 – 10.34  Yrjö Heikkinen 
Ristijärvi: Raija Sievänen x   Martti Romppainen 
Sotkamo: Tuula Rossi-Määttä, vpj. x   Reijo Huovinen 
Suomussalmi: Matti Kotola x   Marja-Liisa Holappa 
 
Lisäksi 
  
Eveliina Härkönen, sihteeri x 
Terho Pekkala, viestintäpäällikkö x klo 10.00 – 10.47 
Eija Immonen, talousjohtaja x Teams/etänä klo 10.27 – 11.21 
Tarja Suomalainen, suunnittelija x Teams/etänä klo 11.10 – 12.35 
 
Asialista 
 
§ 1. Kokouksen aloitus ja osallistujien toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat. 
 
§ 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Esitys: Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan esityslistassa olevien jäsenten mukaisessa 
kiertävässä järjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Raija Sievästä ja Tuula Rossi-
Määttää. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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§ 4. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
§ 5. Viestintäpäällikkö Terho Pekkala, vanhusneuvoston mediatiedote (klo 10) 
 
Terho Pekkala esitteli hyvinvointialueen viestintään liittyviä asioita (liite 3) sekä luonnoksen 
vanhusneuvoston mediatiedotteesta. Tiedotetta muokataan keskustelussa nousseiden 
kommenttien pohjalta ja toimitetaan hyvinvointialueen viestinnälle, joka julkaisee tiedotteen 
Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla ja lähettää tiedotteen tiedoksi tiedotusvälineille.  
 
Keskustelussa esille nousseita asioita: 
 

- Vanhusneuvoston vaikuttamismahdollisuudet ja osallistaminen toimintaan esim. 
lautakunnissa 

- Digitaalisuus vahvasti mukana viestinnässä, perinteisen median hyödyntäminen rajallista 
- Tavoitettavuuden ongelma: kuinka tavoitetaan ihmiset? Digitaalinen viestintä ei tavoita 

kaikkia. Tiedotusvälineet päättävät itse siitä, mitä julkaisevat 
- Vastuu neuvoston viestinnästä on itse toimielimellä, hyvinvointialueen viestintä auttaa 

tarvittaessa muotoilussa, julkaisussa ja muissa viestintään liittyvissä asioissa 
- Tiedottamisen tavoitteena lyhyt ja ytimekäs viestiminen 
- Vanhusneuvoston jäsenillä vastuu seurata aktiivisesti hyvinvointialueen päätöksiä, oman 

aktiivisuuden korostaminen 
- Hyvinvointialueen vanhusneuvosto lähtökohtaisesti erillään kuntien vanhus- ja 

vammaisneuvoston viestinnästä 
- Asiantuntijakuulemiset tarjoamaan tietoa vanhusneuvostolle 

 
§ 6. Talousjohtaja Eija Immonen, talouskatsaus (n. klo 10.45) 
 
Talousjohtaja Eija Immonen esitteli hyvinvointialueen talousasioita (liite 4). 
 
§ 7. Suunnittelija Tarja Suomalainen, HaiPron esittely (n. klo 11.15) 
 
Tarja Suomalainen esitteli vaaratilanneilmoituksen tekemistä varten käytettävää HaiPro-
järjestelmää sekä palautteen antamista (liite 5). HaiPro on asiakas- ja potilasturvallisuutta 
vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tekninen työkalu. Haittatapahtumailmoitus 
HaiPron kautta, lomakepohja Kainuun soten verkkosivustolla (linkki). HaiPro on käytössä 
myös ”läheltä piti”-tilanteiden kirjausta varten.  
 
Potilaan opas – opaskirja kertoo mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen koko 
hoitojakson ajan. Opas löytyy THL:n verkkosivuilta, ei painettua versiota. 
 
Kainuun soten linkki haittatapahtumasta ilmoittamiseen: 
https://sote.kainuu.fi/ilmoitus-vaaratapahtumasta 
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§ 8. Vanhusneuvoston toiminnan käynnistymiseen liittyvät asiat 
 
Toimintasuunnitelma (liite 1) 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Painopistealueina vanhusneuvoston toiminnassa 
vuonna 2023 ovat toimintasuunnitelman kohdat 1-5 ja 7. ja 8. 
 
Tiedoksi: Kajaanin vanhus- ja vammaisneuvostot kutsuvat vuoden 2023 aikana Kainuun kuntien 
vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat tapaamiseen. 
 
Taloussuunnitelma vuodelle 2023 (liite 2) 
 
Hyväksyttiin taloussuunnitelma vuodelle 2023. 
 
Vuoden 2023 koulutustapahtumiin osallistuminen suunniteltava etukäteen. 
 
Osallistuminen hyvinvointialueen toimintaan 
 
Vanhusneuvoston jäsenten osallistaminen ja vastuuttaminen hyvinvointialueella tietyille osa-

alueille, vastuut päätetään seuraavan kokouksen päätteeksi järjestettävässä tilaisuudessa. 

§ 9. Ajankohtaiset asiat 
 

− Kuntien keskeisiä asioita läpikäytäväksi hyvinvointialueen vanhusneuvostolle: 
o Ikäneuvola joka kuntaan 
o Omahoitaja/-lääkäri varmistamaan ikäihmisen hoitopolku 
o Palvelusetelin käytön laajennus 
o Sisäliikuntapalvelujen maksuttomuus jokaiseen kuntaan 
o Digitalisaation käyttö ja rajoitusten huomioiminen 
o Terveysasemien vuodeosastot lähipalveluina 
o Omaishoitajien aseman vahvistaminen 
o Kolmannen sektorin/järjestöjen lisähyödyntäminen 
o Yhteisöllisen/hoiva-asumisen paikkojen riittävyys turvattava 
o Sote resurssien riittävyys turvattava 
o Kulttuurimuutos: yksilön oman toiminnan aktivointi, positiivinen asenne 
o Palveluasumisen saaminen paikkakunnille 
o Hankeyhteistyö 

 
§ 10. Tulevat kokoukset 
 
Seuraava kokous vuoden 2023 puolella myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Markku Oikarinen 
ja puheenjohtaja sopivat seuraavan kokousajan ja ilmoittavat ajankohdasta sihteerille. Kokoukseen 
kutsutaan sekä varsinaiset neuvoston jäsenet että varajäsenet. Aamupäivällä kokous, jonka 
jälkeen ruokailu ja ruokailun jälkeen keskustelutilaisuus, jossa päätetään vastuut vanhusneuvoston 
jäsenille hyvinvointialueen eri osa-alueiden asioiden seuraamisessa. 
 

o Seuraavaan kokoukseen lähetetään kutsu Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja 
Kaisa-Mari Käyhkölle kokouspäivän vahvistuttua. 
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Pääsääntöiseksi kokouspäiväksi jatkossa sovittiin torstai. Kokoukset pidetään aamupäivästä. 
 
§ 11. Muut mahdolliset asiat 
 

− Kokousten järjestäminen jatkossa Teams-etäkokouksina mahdollista, pääsääntöisesti 
läsnäkokouksina, etäkokouksista sovitaan erikseen 
 

− Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston välinen yhteistyö hyvinvointialueella 
o kuntavierailut maakunnassa, tarkempi sisältö selviää myöhemmin 
o mukana hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puheenjohtajat, 

mahdollisuuksien mukaan myös kuntien hyvinvointipalveluista vastaavat henkilöt 
o kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot lähettävät kutsun hyvinvointialueen vanhus- ja 

vammaisneuvostojen puheenjohtajille 
 

− Puheenjohtaja vieraili Helsingissä vanhusneuvoston päivillä: kuntien osallistuminen 
tapahtumaan paikan päällä ensi kerralla suotavaa etäosallistumisen sijaan. Pohdittavaksi, 
kuinka kunnat varautuvat palvelutuotantoon ikäihmisten määrän kasvaessa kunnissa. 

− Tuula Rossi-Määttä osallistui hyvinvointialueen aluevaltuuston kokoukseen Kuhmossa 
31.10. 

 
§ 12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitteli ja päätti kokouksen klo 12.57. 
 
 
 
Antero Kyllönen 
Puheenjohtaja 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
 
Raija Sievänen  Tuula Rossi-Määttä 


